
Lebre com recurvo samik 50# 

Tudo começou com uma pequena brincadeira, tinha ficado a saber que junto da 

criação de legumes estava quase sempre um casal de codornizes. 

Como tinha o samik comigo peguei numa ponta para aves e pensei vou tentar fazer um 

disparo a uma delas, desloquei-me ao local lentamente e de olhos bem abertos breves 

minutos deparo que estava algo num criador de nabiças. Pensei deve ser um dos gatos 

e continuei, volto a olhar e reparo que eram umas orelhas altas que saiam sobre as 

nabiças, pensei um coelho e baixei-me de imediato, aguardei uns 15minutos ate o 

animal se por nas patas traseiras e concluir que era uma lebre…Então começa a táctica 

de jogo, analisar os locais por onde ela poderia passar ,ver o vento ,tendo em conta 

que mesmo junto a mim estava uma vereda de coelhos havia a possibilidade de ela 

caminhar por ela então o melhor era ficar ali mesmo e esperar para ver. 

Mais uns 15minutos há espera ate que ela se começou a deslocar por entre as nabiças 

e não e que vinha mesmo na minha direcção, o mais bonito e que só tinha a flecha 

com ponta para aves com 175grais coloquei a flecha, tinha uma vedação a cerca de 

9mts de mim, e lá vem ela a preparar-se para colocar a cabeça no buraco da rede para 

passar em minha direcção e parte a flecha do meu arco em busca da cabeça dela xxazz 

ai que ate me doeu ,ficou aos pulos sem qualquer orientação ,desloquei-me a ela em 

passo corrida e apanhei já quase morta…como já alguns arqueiros sabem como são as 

pontas que eu fabrico e os estragos que provocam e ate já as experimentaram nas 

codornizes só me resta dizer lebres também essas pontas matam. 

Boas caçadas 

 


